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* Púť do Krynice - Zdroj a Tylicza v 
Poľsku je preložená na budúci rok. Nena-
hlásil sa dostatočný počet záujemcov a 
ani spoločenská situácia nie je pokojná v 
obave pred ochorením Covid 19. 

* 16.9., 18.9., a 19.9. sú jesenné kántro-
vé dni. Úmyslom jesenných kántrových 
dní je poďakovanie Pánu Bohu za úrodu. 
Aspoň jeden z kántrových dní je potrebné 
zachovať ako deň pokánia.  

* V stredu 16. septembra pozývame všet-
kých chlapov na stavovskú sv. omšu do 
Jenkoviec so začiatkom o 17:00 hod. Je to 
sv. omša predovšetkým určená 
chlapom. Je dôležité, aby sa chlapi spolu 
modlili a stretávali. 

* V nedeľu 20. septembra srdečne pozý-
vame všetkých farníkov osláviť sviatok 
sv. Matúša, apoštola a evanjelistu na 
odpustovej slávnosti v Krčave o 11.00 
hod. Hlavným celebrantom odpustovej 
slávnosti bude p. kaplán Jozef Kohút.  

* V nedeľu 20. septembra je zbierka na 
Boží hrob. Táto zbierka je preložená z 
jary, keď pre koronavírus boli kostoly 
zatvorené. Za vaše milodary vám vyslo-
vujeme úprimné Pán Boh zaplať.  

* V sobotu 26. septembra o 10:00 hod je 
stretko miništrantov celej našej farnos-
ti v stretkárni s p. kaplánom Jozefom. 

* 26. septembra v sobotu o 14.00 hod. je 
prvé eRko stretko pre deti z celej našej 
farnoti (aj z filiálok) v stretkárni v Jen-
kovciach. Stretká budú každú druhú sobo-
tu. Je to veľmi vhodný priestor pre for-
movanie, vzdelávanie i hranie detí. Vrelo 
odporúčame pre detí ako formáciu a 
zmysluplné trávenie voľného času. Stret-
ko je pre detí od 1. po 9. ročník ZŠ. a ve-
dú ich vyškolení animátori a kňazi. Ani-
mátori, po dohode s rodičmi, môžu detí 

Farské oznamy vyzdvihnúť z domu a po skončení stretká 
ich odprevadia späť domov. Dobré je, aby 
si aj deti zachovali pravidelnosť stretáva-
ní.  

* V nedeľu 27. septembra máme v Husá-
ku o 11.00 hod. ďakovnú sv. omšu za 
úrodu a iné Božie dobrodenia. Kazate-
ľom bude p. dekán zo Sobraniec Antom 
Matina. Na slávnosť vás srdečne pozýva-
me. 

* Rodičia tretiakov ZŠ, prípadne aj star-
ších detí, si vyzdvihnite prihlášky na 1. 
sväté prijímanie v sakristii kostola. Tie 
nám vypísané doručte do 27. septembra.  

* Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich 
detí bude 4. októbra o 15:00 hod. na fare 
v Jenkovciach.  

* Každý prvý piatok v mesiaci vysluhuje-
me kňazi po domoch sviatosť zmierenia 
chorým z celej našej farnosti. Ak máte 
doma chorých, prosím, nahláste ich kňa-
zom. Prosím, nech vaši blízky príbuzní 
nezostávajú bez sviatosti zmierenia pred 
odchodom do večnosti. Vy ste za to zod-
povední. 

* Členovia SSV si, prosím, vyzdvihnite v 
sakristii kostola členské podiely na rok 
2021. Ide o Pútnik Svätovojtešský, román 
Neobyčajný príbeh Mary´s Meals, novénu 
Zlož svoju starosť na Pána a vreckový 
kalendárik. Pri preberaní zároveň zaplaťte 
členský poplatok 8 € na rok 2021. Ak by 
sa niekto nový chcel prihlásiť za člena 
SSV nech kontaktuje o. Mariána.  

* Sviatosť manželstva v našej farnosti 
chcú prijať.  

Lukáš Mitro, syn rodičov Martina a Mar-
cely rod. Fejsovej, narodený v Sobran-
ciach, bývajúci v Košiciach a Michaela 
Márecká, dcéra rodičov Augustína a Ľud-
mily rod. Kostrejovej, narodená v Sobran-
ciach, bývajúca v Kristoch. Našich snú-
bencov odporúčame do vašich modlitieb.  

    Už o mesiac uzrie svetlo sveta no-
vá encyklika pápeža Františka „o 
bratstve a sociálnom priateľstve“. 
Ako  oznámil vatikánsky hovorca 
Matteo Bruni, encykliku s talian-
skym názvom „Fratelli tutti“ (Všetci 
bratia) podpíše Svätý Otec 3. októb-
ra v Assisi. 

    Krátku návštevu podnikne pápež 
v sobotu 3. októbra, v predvečer 
sviatku sv. Františka Assiského. Je-
ho príchod do areálu svätyne je nap-
lánovaný na 15:00. Svätý Otec bude 
sláviť Eucharistiu pri hrobe sv. Fran-
tiška a na záver podpíše encykliku. 
 
    Z dôvodu zdravotnej situácie je 
pápežovým prianím, aby sa návšteva 
konala v súkromnej forme, bez účas-
ti veriacich, informovalo Tlačové 
stredisko Svätej stolice. Po svätej 
omši sa pápež vydá na spiatočnú 
cestu do Vatikánu. 

    Názov encykliky korešponduje so 
slovami sv. Františka z Assisi 
„omnes fratres“ (lat.), ktorými sa 
obracia na bratov vo svojich Napo-
menutiach (Admonitiones IV-VIII, 
Cap. VI - De imitatione Domini, s. 
29). 
    Encyklika „Fratelli tutti“ - Všetci 

Encyklika pápeža Františka - Fratelli tutti 

bratia - s podnadpisom „Sulla fra-
ternità e l’amicizia sociale“ - O 
bratstve a sociálnom priateľstve - 
bude v poradí treťou encyklikou 
pápeža Františka. Prvou je Lumen 
fidei - o viere (vydaná 29. júna 
2013, z veľkej časti pripravená ešte 
Benediktom XVI.). Druhou 
je  Laudato si’ - o starostlivosti o 
náš spoločný domov, podpísaná 24. 
mája 2015. 

    Októbrová návšteva pápeža 
Františka v Assisi bude štvrtou 
v poradí. Ako pápež navštívil toto 
miesto 4. októbra 2013, 4. augusta 
2016 a 20. septembra 2016.  
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 Liturgický program 14. — 20. 9. 2020 

24. týždeň v cezročnom období 

 

14.9..2020 Pondelok POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA  

Bežovce: 17:00  Michal, Jozef a Anna Lešoví 

Jenkovce: 18:00  Michal a Mária Cimbákoví                                             Za účasti detí 

 

15.9.2020 Utorok SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA SLOVENSKA 

Bežovce: 8:00  Július a Marek Tkáčoví 

Sejkov: 8:00  ZBP pre Alenu Olejovú „50“ 

Jenkovce: 9:15  Juraj, Anna a Jozef Saboví 

Krčava: 9:15  Z rod. Hausovej a Kurucovej 

Husák: 10:30  ZBP pre Emku a Adamka 

Nižné Nemecké: 10:30  ZBP pre Petra Posypanku 

                

16.9.2020 Streda SV. KORNEL A SV. CYPRIÁN, MUČENÍCI 

Jenkovce: 17:00                                                                                         Za účasti mužov 

Sejkov: 17:00  Ján a Michal                                                   Za účasti detí a mladých 

Krčava: 18:00  Michal Karbovanec, 20. výr.                        Za účasti detí a mladých 

      

17.9.2020 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00  Irena Fedorová                                              Za účasti detí a mladých 

Husák: 18:00  Miroslav Suranič 

 

18.9. 2020 Piatok FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Michal a Anna Posypankoví 

Jenkovce: 18:00  Ján Balog                                                                  Za účasti mladých 

 

19.9. 2020 Sobota FÉRIA 

    

20.9. 2020 Nedeľa 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Nižné Nemecké: 8:00  ZBP pre o. Mariána a o. Jozefa 

Husák: 8:00  ZBP pre Zuzanu 

Sejkov: 8:00  ZBP pre Ivetu Ferencovú „50“ 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Sofiu Gajdošovú 

Bežovce: 9:30  ZBP pre Luciu Kráľovú 

Krčava: 11:00  Za veriacich obce Krčava a ich hostí                     odpustová slávnosť 

21. — 27. septembra 2020 Liturgický program 

25. týždeň v cezročnom období 

 

21.9. 2020 Pondelok SV. MATÚŠ, EVANJELISTA 

Bežovce: 17:00  Július Javor 

Jenkovce: 18:00  Mária, Juraj a Anička Holodňakoví                       Za účasti detí 

Krčava: 18:00                                                                                                 Ipsa die 

Nižné Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

 

22.9.2020 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00  Anna Štofová 

Nižné Nemecké: 18:00  ZBP pre Jaroslavu 

 

23.9.2020 Streda SV. PÁTER PIO Z PIETRELCINY 

Jenkovce: 17:00                                                                                      Za účasti mužov 

Krčava: 17:00  Jozef Dančík                                               Za účasti detí a mladých 

Sejkov: 18:00  Juraj Karch                                                  Za účasti detí a mladých 

 

24.9.2020 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00  Zuzana, Michal a Michal Kasincoví       Za účasti detí a mladých 

Husák: 18:00  Mária Petkaničová 

 

25.9.2020 Piatok FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Na úmysel darcu 

Jenkovce: 18:00  Anna Hakučová a z rod. Mackovej                  Za účasti mladých 

 

26.9.2020 Sobota  

    

27.9.2020 Nedeľa 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Nižné Nemecké: 8:00  ZBP pre Michala Dudu „35“ 

Sejkov: 8:00  ZBP pre Ľubicu Popovičovú 

Bežovce: 8:00  ZBP pre Máriu Šimkovú s rod. 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Jána a Janu Telepkových, 30. výr. sobáša 

Krčava: 9:30  ZBP pre Emila 

Husák: 

 

11:00 

 

 

ZBP pre rod. Pliškovú                                                                          

ZBP pre Márie z Husáka                                                                     

Poďakovanie za úrodu a iné Božie dobrodenia 


